
UCHWAŁA NR XXI/272/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.  35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Na wniosek FINKORP  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie  opiniuje się pozytywnie  lokalizację
kasyna gry w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 1 B.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                    /.../
           Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/272/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
 z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uruchomienie kasyna gry wymaga uzyskania koncesji. Zgodnie z art. 32 ust.1  ustawy   z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) koncesji na
prowadzenie kasyna gry udziela Minister Finansów. Koncesja wydawana jest na 6 lat (art.49 ust.1
ustawy).  Wniosek o udzielenie koncesji składany przez podmiot zainteresowany prowadzeniem
takiej  działalności  musi  m.in  zawierać  pozytywną  opinię  rady gminy o  lokalizacji  kasyna  gry
(art.35 pkt 15 ustawy).

Wniosek o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kaliszu  złożyła spółka z o.o. FINKROP z
siedzibą  w  Warszawie.  Wnioskodawca  aktualnie  prowadzi  już  w  tym   obiekcie  kasyno  gry.
Lokalizacja została zaopiniowana pozytywnie Uchwałą   Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Kalisza z
dnia 26 maja 2011 roku. Spółka FINKROP, posiada  doświadczenie w prowadzeniu tego typu
działalności. Od 1997 roku  prowadzi koncesjonowane ośrodki gier na podstawie decyzji Ministra
Finansów.  Aktualnie  posiada   6  ośrodków  gier,  w  tym  4  kasyna.  Wnioskodawca  deklaruje
profesjonalną organizację kasyna   gry  w Kaliszu spełniającą wymogi bezpieczeństwa dla klientów
i okolicznych mieszkańców. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
               /.../

                  Piotr Kościelny
                Wiceprezydent Miasta Kalisza


